Vlucht Claim Service
Claimservice, ons samenwerkingsverband met
de Consumentenbond, is onlangs gestart met
de Vlucht Claim Service. Mocht u deze zomer
problemen ondervinden met uw vlucht, zoals
vertraging of annulering, dan heeft u mogelijk
recht op compensatie. Deze compensatie kan
oplopen tot € 600 per passagier. De service is
op basis van no cure no pay. U betaalt alleen
een percentage bij succes. Lees meer

Update Sprintplan
De komende maanden verwachten wij een
uitspraak in de Sprintplanclaim van het
gerechtshof Den Haag. De vooruitzichten zijn
gunstig aangezien wij de afgelopen jaren in
vergelijkbare zaken positieve uitspraken
verkregen. Zo bepaalde de Hoge Raad, ons
hoogste rechtscollege, dat als een
aandelenleasecontract (zoals Sprintplan) werd
geadviseerd door een tussenpersoon, de
aanbieder 100% van de schade moet
vergoeden.

Teleurstellende uitspraak ASR
De rechtbank Midden-Nederland heeft een
teleurstellende uitspraak gedaan in de
collectieve procedure van de Vereniging
Woekerpolis.nl tegen ASR. Volgens de rechter
heeft ASR haar informatieplicht niet
geschonden. De rechter heeft wel geoordeeld
dat de verzekeraar te veel administratiekosten
in rekening bracht bij woekerpolissen met een
hoog-laag constructie. De vereniging is het niet
eens met de uitspraak en gaat in hoger
beroep.

Afhandeling Fortisclaim
De afhandeling van de Fortisclaim verloopt
voorspoedig. Sinds januari van dit jaar worden
er maandelijks door de claimsadministrator
uitkeringen verzorgd. Dit betreffen
vooruitbetalingen ter grootte van 70% van de
vermoedelijke einduitkering. Alle cliënten die
voor 31-12-2018 hun claim bij ons hadden
ingediend, komen daarvoor in aanmerking.
Over enkele maanden sluit de
aanmeldingstermijn definitief. Claims kunnen
tot 28 juli 2019 worden ingediend.

Interview met Eef van Opdorp
Zoals u waarschijnlijk wel weet, werken wij
nauw samen met Eef van Opdorp. Eef is
budgetcoach en bekend van Uitstel van
Executie (RTL4). Op onze website verteld Eef
wat haar motivatie is om ConsumentenClaim
te helpen en voor welke claim zij zich heeft
aangemeld. Lees hier meer over Eef van
Opdorp.

Meer informatie over de voortgang van onze woekerpolis procedures vindt u hier.
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